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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020/PMC 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI 

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que o Município de Cabixi, 

Estado de Rondônia, por meio do Setor de Licitações e notadamente pela 

Pregoeira, devidamente nomeado pelo Decreto Municipal nº 007/2020, realizara 

licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico sob o nº 047/2020/PMC, (modo de 

disputa: aberto) critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei 

Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto 

Municipal nº 119 de 18 de Maio de 2020, subsidiariamente, com a Lei Federal nº 

8.666/1993,  Lei complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006,  Lei 

Complementar 147/14 com suas alterações Será aplicada no que couber as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor Lei 8.078/90 e demais 

exigências  contidas nesse Edital. 

 

Fica subentendido que o presente Edital, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se 

isentarão do fiel cumprimento do disposto neste edital e seus anexos. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 875/2020/SEMOSP 

Valor estimado -R$ 15.936,00 

 

OBJETO: Aquisição de Massa Asfáltica Usinada, destinada à manutenção preventiva 

(tapa buracos) nas vias públicas urbanas da sede do município de Cabixi/RO e 

seus Distritos. 

 

Início do recebimento das propostas: 20 de Outubro  de 2020, às 13h. 

Limite para esclarecimentos e impugnações ao edital: 27 de Outubro  de 2020. 

Fim do recebimento das propostas: 30 de Outubro  de 2020, às 09h 05min. 

Início da sessão de disputa de preços: 30 de Outubro  de 2020, às 09h 05min. 

Endereço Eletrônico de realização do certame: www.licitanet.com.br 

Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília 

– DF. 

Não havendo expediente ou ocorrendo fato que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será resignada para o dia útil seguinte, no mesmo 

horário.  

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos endereços 

eletrônicos https://licitanet.com.br/ e http://www.cabixi.ro.gov.br. 

Informações complementares poderão ser obtidas no horário das 7h às 13h, pelo 

telefone (69) 3345-2353, ou pelo e-mail: cpl_cabixi@hotmail.com. 

Cabixi - RO, 16 de Outubro  de 2020. 

 

 

Laureci Terezinha dos Santos 

Pregoeira Oficial 

Dec. nº 007/2020 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

processo licitatório nº. 875/2020 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº.. 047/2020 

Tipo........

...: 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Objeto......

..: 

Aquisição de Massa Asfáltica Usinada, destinada à manutenção 

preventiva (tapa buracos) nas vias públicas urbanas da sede do 

município de Cabixi/RO e seus Distritos. 

 

O MUNICÍPIO DE CABIXI, mediante a Pregoeira, designado pelo DECRETO Nº. 

007/2020, de 08 de janeiro de 2020, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 

neste Edital e seus anexos. 

 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 

Federal 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 119/2020 e 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, Artigos 42, 43, 

44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas demais 

normas e condições estabelecidas neste edital. 

 

OBJETO: 

A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO/COMPRA DE MASSA ASFÁLTICA, 

Usinada, destinada à manutenção preventiva (tapa buracos) nas vias públicas 

urbanas da sede do município de Cabixi/RO e seus Distritos, conforme 

especificações no Anexo I. 

 

Compõem este Edital os anexos: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

ANEXO III MINUTA DE CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL 

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e 

autenticação - em todas as suas fases através da PLATAFORMA DE PREGÃO 

ELETRÔNICO LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE.  

 

1.2 Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira do Município de Cabixi, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 

para a Plataforma LICITANET – Licitações On-Line constante da página 

eletrônica (www.licitanet.com.br). 

 

1.3   O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 

42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final 

da disputa de preços.  

 

2 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

2.2 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos 
para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário 

para início da disputa. 

 

2.3 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

http://www.licitanet.com.br/
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2.3.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 

(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de 

HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 

OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA 

O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de 

Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, 

encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação 

 

3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

a) A licitante interessada deverá estar regularmente cadastrada junto ao 

sítio www.licitanet.com.br. 

 

b)       O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão 

Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da 

tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá 

escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

 

           Para todas  as empresas com exceção das MEI’s. 

 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 132,20 R$ 195,20 R$ 276,20 R$ 399,50 

 

Para  as MEI’s. 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 112,40 R$ 175,40 R$ 250,10 R$ 365,30 

 

O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da 

Lei nº 10.520/02. 

 

3.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, 

informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto (ANEXO 

VIII) o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 

prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 14 

dezembro de 2006). 

 

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico, as empresas que estiverem 

regularmente cadastradas em qualquer órgão ou entidade pública, a 

apresentação do cadastro não desobriga o participante a apresentar a 

documentação exigida para a habilitação relacionada no ANEXO II.  

 

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas, empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

 

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, 

concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja 

suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública 

ou impedida legalmente. 

 

3.5 Poderão participar deste Pregão, exclusivamente os interessados 

qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte, estabelecidas 

no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e 

anexo, aptas a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido 

estabelecido pelo artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014, desde que não 

se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4° do artigo 3° 

da Lei Complementar 123/2006. 

 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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3.6. CREDENCIAMENTO NA LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE 

 

3.6.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará 

exclusivamente através de Home Broker, o qual deverá manifestar em 

campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação 

e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

 

3.6.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de 

encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, 

somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos 

elencados no subitem 4.5. 

 

3.6.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do 

licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou canceladas por 

solicitação do licitante. 

 

3.6.3.1 A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de 

pedido do licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site 

LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para seu email a nova 

senha de forma imediata. 

 

3.6.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem 

como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET 

– Licitações On-line a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

3.6.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 

de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

certame. 

 

3.6.6. As informações complementares para credenciamento poderão ser 

obtidas pelos telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-

mail contato@licitanet.com.br.  

  

4- REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1 MODO DE DISPUTA ABERTO 

 

Art. 32.  No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 

31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

 

§ 1º  A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata 

o caput, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de 

lances intermediários. 

 

§ 2º  Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no 

§ 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

 

§ 3º  Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 

termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de 

apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do 

melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa. 
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4.1.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, 
que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos, equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 

certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da 

proposta do lance de menor valor por item; 

g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) classificado(s) em 

primeiro lugar; 

h) declarar o(s) vencedor(es); 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e 

autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades 

visando a aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 

4.1.2 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.  

 

4.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

 

4.3 Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser 

esclarecida pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail 

contato@licitanet.com.br.  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

4.4 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão 

pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 

recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

 

4.5 Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada 

lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

 

4.6 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 

tenha sido anteriormente registrado no sistema; 

 

4.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar; 

 

4.8 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não 

identificará o autor dos lances aos demais participantes; 
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4.9  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

 

4.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos operadores representantes dos participantes; 

 

4.11 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 

transcorrerá período de tempo extra.  

 

4.11.1 Em face de imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão 

estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, 

cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por 

falta de tempo hábil; 

 

4.12 Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do item, encaminhar, pelo 
sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha 

apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido melhor proposta, 

observando os critérios de julgamento, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas no edital; 

 

4.13 O sistema informará a proposta de menor valor do item imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e 

decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 

 

4.14 A proposta readequada com os valores dos lances do licitante que ofertou 
menor valor do item, citado no ANEXO II, deverão ser encaminhados, através da 

opção HABILITANET dentro do sistema LICITANET em até 02 (duas) horas após o 

término da sessão de lances.  

 

4.15 Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e 
inabilitação da empresa vencedora. 

 

4.16 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo 
acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11, deste 

Edital, podendo o Pregoeiro convocar a licitante que apresentou a proposta 

ou o lance subseqüente; 

 

4.17 Se a proposta ou o lance do item de menor valor não for aceitável, por 
inexeqüibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 

verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem 

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar 

com o participante para que seja obtido valor melhor; 

 

4.18 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor valor e o valor do item estimado para a contratação; 

 

4.19 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor valor. 

 

4.22 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44  e 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,o pregoeiro aplicará os 
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critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não 

atinja o valor de referencia definido pela administração pública. 

 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  

 

Artigo 44: Nas licitações será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para a microempresa e 

empresas de pequeno porte. 

 

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada.  

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido 

no § 1º será de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

 

Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei 

Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado; 

 

II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 

Complementar, será realizado sorteio. 

 

5- PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1 O encaminhamento de proposta(s) para o sistema eletrônico pressupõe o 

pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 

5.2 Poderão ser inabilitadas as propostas inseridas no sistema eletrônico 

que deixarem de conter: 

 

a) as especificações do serviço ofertado, em conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência; 

b) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública 

do pregão, no silêncio assim será considerado; 

c) valor  por item, contendo apenas 02 (duas casas decimais; 
 

5.3 Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 

será necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da 

ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não 
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utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, 

conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

5.4 A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na 

alínea “a” do sub-item 5.2 implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa, 

face à ausência de dados suficientes para a classificação da(s) 

proposta(s).            

 

6 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

6.1 A empresa vencedora deverá ANEXAR NO MENU HABILITA no prazo, 

determinado pela pregoeira a proposta de preços, com os valores 

oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas 

as folhas e a última assinada pelo representante legal da empresa 

citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, deste Edital; 

6.2 Na proposta escrita, deverá conter: 

a) preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já 

incluídas todas as taxas instituídas por lei, impostos, seguros, 

fretes, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, 

leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, 

comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 

contratada; 

b) data e assinatura do representante legal da proponente;  

c) razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e 

Inscrição Estadual;  

d) endereço completo, número de telefone e fax; 

e) nome do banco, conta bancária e agência, para que sejam efetuados 

os pagamentos;  

f) as especificações do objeto ofertado, em conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência; 

g) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública 

do pregão, no silêncio assim será considerado; 

6.3 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos; 

 

6.4 Atendidos todos os requisitos será considerada vencedora a licitante 

que oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM; 

 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste 

Edital ou da legislação em vigor. 

 

7 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

7.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 

observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, 

parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 

definidas neste Edital e seus anexos; 

 

7.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de 

menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 

Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
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7.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável por 

inexeqüível, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 

na ordem de classificação, verificando também a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 

que atenda ao Edital; 

 

7.4 Ocorrendo a situação a que se referem os sub itens 4.19 deste Edital, 

o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido 

melhor valor; 

7.5 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

9- HABILITAÇÃO 
 

9.1 – Conforme ANEXO II. 
 

10 -IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
10.1 - Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos apresentados 

fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 

 

10.1.1- qualquer pessoa poderá impugnar os termos  do Edital do pregão, por 

maio eletrônico, na forma prevista no edital, até 03(três) dias úteis 

anteriores á data fixada para abertura da sessão pública. 

 

10.2 - Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, 

qualquer licitante que desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer dentro do prazo de 15 (quinze) minutos clicando no botão 

RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em local próprio sua 

intenção com registro da síntese das suas razões. 

 

a) Ao Pregoeiro caberá o juízo de admissibilidade. 

a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não for suficientemente justificada e fundamentada a intenção de 

interpor o recurso pelo licitante; 

b) Aceito o recurso pelo Pregoeiro, será facultado ao licitante juntar 

memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. 

c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar 

contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente; 

 

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do 
direito de recurso; 

 

10.4 - Não será concedido, a critério do Pregoeiro prazo para recursos 

sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for suficientemente 

justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

 

10.5 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito 

suspensivo; 

 

10.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 - A Licitante vencedora sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de 
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suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, 

as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 

8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

entrega dos equipamentos objeto deste Pregão, calculado sobre o 

valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento). 

b) Até 10%(dez) sobre o valor da autorização de fornecimento, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste Edital, 

exceto prazo de entrega. 

 

11.2 - Aos proponentes que forem convocados dentro do prazo de validade da 
sua proposta e não se apresentarem para celebrar contrato ou a retirada da 

autorização de compras, ou deixarem de entregar ou que apresentarem 

documentação comprovadamente falsa, dentre a exigida para a participação e 

habilitação na presente licitação, ou que ensejarem o retardamento da 

execução do certame, ou que não mantiverem a proposta, que falharem ou 

fraudarem a execução do contrato, que se comportarem de modo inidôneo, que 

fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados ao MUNICÍPIO DE CABIXI pelo infrator: 

 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

11.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o(s) devido(s) processo(s) 

administrativo(s), que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos 

prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

12 - PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por 

processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser 

indicada pela contratada em sua proposta, no prazo de até 30 dias corridos da 

data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente 

conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE. 

 

 12.2 - A licitante vencedora estará comprometida a apresentação de nota 

fiscal eletrônica de acordo com o enquadramento. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Vencido o prazo estabelecido no caput desta cláusula 

e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos 

mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 

tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da 

Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea "c", e 55, 

inciso III, da Lei Federal nº' 8.666, de 1993, com suas alterações 

posteriores, ficando suspensos por 01 (um) ano quaisquer reajustes de 

preços. 

 

13 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 



 

ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABIXI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Proc.: 875/2019 

Fls: 027 

Resp: Laura 
 

 

13.1- Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das 

seguinte dotação orçamentária:  

Projeto Atividade: 0800 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Projeto Atividade: 2.045 – Conservação de Vias Públicas Urbanas  

Elemento de Despesa: 

33.90.30 – Material de Consumo  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.2 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo 

a autoridade superior revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 

participantes da licitação. A autoridade superior poderá, ainda, 

prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 

para sua abertura; 

13.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 

das informações nele contidas implicará a imediata; 

 

13.4 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo; 

 

13.5 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena 

de desclassificação/inabilitação; 

 

13.6  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta; 

 

13.7  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

 

13.8  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove 

o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial; 

 

13.9  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 

 

13.10 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos 
os termos deste Edital; 

 

13.11 Não cabe à LICITANET qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas 
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às 

condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à 

quitação financeira da negociação realizada. 

 

13.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, 

considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 

 

13.13 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 



 

ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABIXI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Proc.: 875/2019 

Fls: 028 

Resp: Laura 
 

 

07:00 às 13:00, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, na sede do 

MUNICÍPIO DE CABIXI - RO, para melhores esclarecimentos. 

 

13.14 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora 
fará parte dos autos do processo. 

 

13.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro 

em contrário. 

 

CABIXI/ RO, aos 15 dias do mês Outubro de 2020. 

 

 

 

 

Laureci Terezinha dos Santos 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

01 – OBJETO 

 

Aquisição de Massa Asfáltica Usinada, destinada à manutenção preventiva (tapa 

buracos) nas vias públicas urbanas da sede do município de Cabixi/RO e seus 

Distritos. 

 

02 – JUSTIFICATIVA 

 

A aquisição desse material faz-se necessário para atender esta secretaria de 

Obras e Serviços em serviços de tapa buracos das ruas e Avenidas pavimentadas da 

cidade de Cabixi/RO, e seus Distritos, cujo objetivo é manter as ruas em 

condições mínimas de tráfego tanto de pedestres quanto de veículos, trazendo 

segurança e evitando acidentes decorrentes de vias esburacadas ou mal 

conservadas. 

Serviços estes, que serão executadas com mão de obra própria da administração 

Municipal.  

 

03 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO  

 

Projeto Atividade: 0800 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Projeto Atividade: 2.045 – Conservação de Vias Públicas Urbanas      Elemento de 

Despesa: 

33.90.30 – Material de Consumo  

33.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens e Imóveis  

 

04 – QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Item Descrição Und Qtd 

01 

Massa Asfáltica CBUQ (Cap 50/70) usinada a 

quente, para aplicação a frio, utilizada em 

restauração e manutenção de vias públicas, 

estocável por até 24 meses, embalado em 

sacos de rafia de 25Kg. 

Saca 600 

 

 

05 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Fornecer a mão de obra qualificada para o objeto desta contratação, dentro 

da boa técnica em trabalhos deste gênero, nos termos da Proposta; 

 

5.2. Manter enquanto estiver em vigor o contrato, as exigências do Edital no que 

diz respeito à habilitação. 

 

5.3. Responder por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes 

à entrega dos produtos, objetos deste Termo. 

 

5.4. Fica a cargo da CONTRATANTE, exercer ampla, irrestrita e permanente 

fiscalização durante toda a entrega dos produtos, bem como estabelecer parâmetro 

e diretrizes na execução, aplicando à CONTRATADA, nos termos da regulamentação 

própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso verificadas, após devidamente 

apuradas. 
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5.5. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e 

pontualidade da entrega dos produtos, podendo o município de Cabixi, tomar toda 

e qualquer decisão para assegurar a entrega dos materiais, sob pena da rescisão 

do contrato em razão de interesse público. 

 

06 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições contratuais;  

 

6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa na licitação. 

 

6.3. A CONTRATANTE, para viabilizar o fornecimento dos produtos/serviços, se 

obriga a efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos 

estabelecidos neste termo. 

 

07 - PRAZO DE ENTREGA 

 

Será de 30 (Trinta) dias contados do recebimento da nota de empenho pela empresa 

vencedora. 

 

08 - LOCAL DA ENTREGA 

 

Na Garagem da Secretaria de Obra localizada na Avenida Tamoios nº. 4887 Centro – 

Cabixi/RO. Sendo todas as despesas com a entrega do material por conta da 

CONTRATADA. 

 

09 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do 

material mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura Eletronica, devidamente 

atestada pelo setor responsavel. 

 

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA 

  

Em razão  de  irregularidades  no  cumprimento  das  obrigações,  a  Prefeitura  

Municipal  de  Cabixi, poderá aplicar as seguintes sanções administrativas: 

 

a) ADVERTÊNCIA 

– sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais 

tenha concorrido; 

 

b) MULTA POR ATRASO  

– a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre  

o  valor  total  da  contratação,  até  o  máximo  de  20%  (vinte  por  cento)  

pelo  atraso  injustificado  na execução de qualquer obrigação contratual ou 

legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que  fizer  jus  a  

contratada,  ou  ainda, recolhido  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  

corridos,  após comunicação  formal.  Não  havendo  o  recolhimento  no  prazo  

estabelecido  o  valor  da  multa  será cobrado judicialmente; 

 

c) SUSPENSÃO  

– suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de  

contratar  com  a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  

- para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

10.2.  Poderá a Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do  

contrato,  para  imposição  da penalidade  pertinente,  o  atraso  superior  a  

20  (Vinte)  dias  corridos  do  indicado  para  entrega  dos produtos e início 

dos serviços. 

 

10.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 8.1, poderá ser imposta 

cumulativamente com as demais. 

 

10.4.   A Administração, para imposição das sanções, analisará  as   

circunstâncias   do   caso   e   as justificativas apresentadas pela contratada, 

sendo - lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

11 - UNIDADE FISCALIZADORA 

 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos na responsabilidade do 

Secretário de Obras. 

 

 

 

Cabixi, RO, 08 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

 

 

De acordo: 
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ANEXO II 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2020           

PROCESSO: 875/2020         

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

1. Imediatamente após o encerramento da disputa, A empresa vencedora do Pregão 

deverá estar habilitada no sistema HABILITANET com os seguintes documentos 

comprobatórios de habilitação. 

1.1 Para habilitar-se no certame, os interessados deverão apresentar os 

documentos abaixo, observando: o disposto nos artigos 42 e 43 da  Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato.  

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, 

por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição.  

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

§ 2o  A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 

artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 8,1 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 

à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação”. 

 

2 DA HABILITAÇÃO 

 

2.1 DEVERÃO CONSTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

                              

4.1.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) cédula de identidade e comprovante de inscrição no CPF do sócio 

responsável pela empresa; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de 

eleição dos seus administradores; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso e sociedades civis, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

 

3. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ; 

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS). 

c) prova de regularidade (FGTS); 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante; 

f) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

g) Prova de Inscrição Municipal (Alvará), relativo ao domicilio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

 

4.RELATIVO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 a)  Certidão Negativa de Falência e Concordata, recuperação judicial 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

4.2 As empresas participantes que não apresentarem todos os documentos 

acima exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, serão 

consideradas inabilitadas.  

 

4.3 DECLARAÇÕES: 

4.4 O pregoeira e equipe de apoio emitira a declaração única disponível no 

HABILITANET. 

 

4.5 Os licitantes que enviarem os documentos de habilitação no HABILITANET 

com autenticação online e assinatura digital não será necessário o 

envio pelos correios. 

 

4.6 Caso  a licitantes não apresentar nos temos do item anterior deverá 

enviar pelo correio ou entregar na CPL no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias uteis, contados da data de CONVOCAÇÃO feita pelo PREGOEIRO via 

chat de mensagem, com tolerância de 01 (um) dia por motivos 

devidamente justificado, SOB PENA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. 

 

4.7 A documentação deverá ser enviada no seguinte endereço: Prefeitura 

Municipal de Cabixi-RO, situada a Av. Tamoios, n.º 4031, Centro, 

C.E.P-76994-000,  telefone 69-3345-2353, A/C PREGOEIRO OU EQUIPE DE 

APOIO. 

 

5.      Serão consultados, pelo pregoeiro, para fins de habilitação e 

constitui meio de provas: 

 

5.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido 

pela  Controladoria-Geral da União – CGU, que resultará em efeitos de 

inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada; 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis


 

ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABIXI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Proc.: 875/2019 

Fls: 034 

Resp: Laura 
 

 

ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2047          

PROCESSO: 875/2020          

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO/COMPRA DE MASSA ASFÁLTICA. 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo 

discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em 

epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO e TELEFONE/FAX: 

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

REPRESENTANTE E CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

2. DOS VALORES 

 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

 

3.1. A proposta terá validade de 30 (trinta) dias, a partir da data de 

abertura do pregão. 

3.2. O(s) produto(s)/material(ais) deverá ser entregue conforme estabelece 

o termo de Referencia. 

_______________________________________________________________, 

(Local e Data) 

_______________________________________________________________, 

assinatura e carimbo do CNPJ da proponente(Nome e Número da Carteira de 

Identidade e CPF do Declarante) 


